TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
RESOLU<;AO N° 2161

Altera, em parte, a Resolu<;ao no 1.468, de 22 de julho de
2014, que instituiu o Mural Eletronico na Justi<;a Eleitoral de
Mato Grosso.

0 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das atribui<;oes

que lhe sao conferidas pelo art. 18, IX e XXIX, de seu Regimento lnterno,
CONSIDERANDO o que determina o art. 94, § 5°, da Lei no 9.504, de 30 de
set em bro de 1997, e o disposto no art. 8° da Lei Com plementar no 64, de 18 de maio de
1990;
CONSIDERANDO as altera<;oes introduzidas na legisla<;ao eleitoral pela Lei
n° 13.1 65, de 29 de set em bro de 20 15;
CONSIDERANDO a implanta<;ao do sistema Processo Judicial Eletronico
(P Je) no ambito da Justi<;a Eleitoral de Mato Grosso;
CONSIDERANDO, ainda, o que consta no Processo Administrativo n° 62279.2014.6.1 1.0000 - Cia sse PA (Protocolo no 23.893/2014),
RESOLVE

Art. 1o Alterar, em parte, a Resolu<;ao TRE-MT no 1.468, de 22 de julho de
2014, que passa a vigorar com a seguinte reda<;ao:
"Art. 1o Fica institufdo o Mural Eletronico na Justi<;a Eleitoral de Mato
Grosso como meio oficial de publica<;ao dos atos judiciais e ordinat6rios
em Secretaria ou em Cart6rio, durante os perfodos eleitorais.

§ 2° Para fins desta Resolu<;ao, entendem-se por

OS

despachos, senten<;as e decisoes monocr6tica

los Jufzes

Eleitorais, Jufzes Auxiliares e Jufzes Membros do
que tramitem por meio fisico ou eletr6n~o." (NR

(Fl. 2, Resoluc;:ao no 2161, de 09 de julho de 2018)

"Art. 2° ...........................................................................................................

§ 10 ................................................................................................................ .
IV- Os atos praticados nos feitos que versem sobre a cassa<;ao do
registro ou do diploma (art. 94, § S0 , da Lei no 9.S04/97), em especial as
representa<;oes que visarem

a apura<;ao das hip6teses previstas nos

artigos 23, 30-A, 41-A, 4S, inciso VI, 73, 74, 7S e 77 da referida Lei.

§ 2° Coso o ato judicial publicado em Mural Eletr6nico contenha
determina<;ao de realiza<;ao de ato de natureza citat6ria,
independentemente da denomina<;ao utilizada, far-se-6 a cita<;ao na
forma prevista em Lei ou Resolu<;ao." (NR)
"Art. 3° Quando se tratar de processo ffsico, os atos judiciais, inclusive
seu conteudo, deverao ser registrados no Sistema de
Acompanhamento de Documentos e Processos (SADP) em modo texto,
a partir do original assinado, pela assessoria do jufzo que proferiu a
decisao.

§ 1o Revogado
§ 2° Revogado

§ 3° Revogado
§ 3°-A Revogado
§ 4° Revogado
§ so Revogado" (NR)
"Art. 3°-A 0 registro da publica<;ao em Mural Eletr6nico

e de

competencia da Secretaria Judici6ria ou do Cart6rio em que a decisao
foi proferida.
ublicados em Mural Eletr6nico, no formato

permitindo ainda

to ao andamento processual.

(Fl. 3, Resoluc:;:ao

no 2161, de 09 de julho de 2018)

§ 2° As decisoes disponibilizadas em Mural Eletronico conterao data e
hor6rio da publica<;oo e serao numeradas sequencialmente de forma
autom6tica.

§ 3° A contagem dos prazos de publica<;oo iniciar-se-6 no dia seguinte
ao da divulga<;oo e os prazos contados em horas serao transformados
em dias.

§ 4° Os advogados, partes e demais interessados poderao receber
mensagens eletronicas informando a publica<;oo de decisoes em Mural
Eletronico, mediante cadastramento no sistema Push do processo que
desejam acompanhar.

§ 5° Nos processos eletronicos, o Ministerio Publico Eleitoral receber6
expediente eletronico informando a publica<;oo de decisao ou
intima<;oo em Mural Eletronico nos processos em que atuar tanto como
parte quanto como fiscal da lei. passando-se a correr o prazo para
manifesta<;oo a partir do dia seguinte ao da publica<;oo.

§ 6° Nos processos ffsicos, o Ministerio Publico Eleitoral poder6, mediante
solicita<;oo, receber mensagem eletronica informando a publica<;oo de
decisao em Mural Eletronico nos processos em que atuar tanto como
parte quanto como fiscal da lei. passando-se a correr o prazo para
manifesta<;oo a partir do dia seguinte ao do recebimento dos autos."

Art. 2' Esta Resoluyao entrar6 em vigor na data de sua publicayao.
Art. 3° Ficam revogados os §§ 1°, 2°, 3°, 3°-A. 4o

~

da Resolu<;,/

TRE-MT n° 1.468, de 22 de julho de 2014. r--~,,_
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Desembargador PEDRO SAKAMOTO
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral

(Fl. 4, Resolu<;:ao no 2161, de 09 de julho de 20 18)

JUNIOR

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0600236-58.2018.6.11.0000

RELATORIO

DesembargadorMARCIO VIDAL (Relator):

Egregio Plenario,

Trata-se de processo judicial eletronico - classe PA, mediante o qual tramita proposta da
Secretaria Judiciaria com vistas a alterar a ResoiU<;:ao TRE-MT n° 1468/2014, que instituiu, no ambito deste
Tribunal, o mural eletronico como meio oficial de publica<;:ao dos atos judiciais, em face da implanta<;:ao do
Sistema Processo Judicial Eletronico (PJe).
Submetida

a analise,

a minuta de Resolu<;:ao sofreu altera<;:oes a fim de contemplar todos os

apontamentos realizados pela Assessoria Juridica.

E o sucinto relat6rio .

•
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0600236-58.2018.6.11.0000

VOTO

DesembargadorMARCIO VIDAL (Relator):

Eminentes Pares,

Como ja destacado, a presente proposta tern por escopo alterar a

Resolu~ao

TRE-MT n°

1468/2014, com o precipuo tim de adequar o uso do mural eletronico ap6s a implanta~ao do Sistema
Processo Judicial Eletronico (Pje), razao pela qual, proponho a aprova~ao da minuta de Resolu~o anexa.

E como voto .

•
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